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NOPON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
REPPU RY 
Nopon koulukuja 9 
05620 Hyvinkää 
 
 
KOKOUS 9.11.2017 
 
Aika: Torstai 9.11.2017 kello 17.30 
Paikka: Alanopontie 48, Hyvinkää 
Läsnä: Jonna Kallio, Laura Lampikoski, Elina Syrjälä, Hanna Martikainen, Marjo Nikko, 

Nina Partanen-Mikkola, Mari Laakso 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jonna Kallio ja sihteerinä Laura 
Lampikoski.  

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

12.10.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
3. Opettajan puheenvuoro koulun kuulumisista 

Koulussa on suomi 100 viikolla pajoja. Koululaiset harjoittelevat joululaulu esitystä 
Talvimyyjäisiin. WC remontti valmistui syysloman jälkeen. Uudet WC:t on otettu 
ilolla vastaan. Keskusteltiin kouluruuasta. Pääsääntöisesti koululaiset syövät hyvin ja 
pitävät kouluruuasta. Kouluun on tiedusteltu lähipoliisia vierailulle. 
 

4. Talvimyyjäiset 25.11.2017 klo 10.00-12.00 
Tapahtumasta on jaettu tiedote koululaisille ja päiväkotilaisille viikolla 44. Tapahtuma 
valmistelut aloitetaan koululla viimeistään klo 8.30. Tapahtumassa Reppu järjestää 
kahvion. Kahviossa myyjinä ovat Elina P ja Jonna. Jonna hankkii kahvioon juomat. 
Jonna tarkistaa Repun tee, sokeri, mehu ja kertakäyttöastia yms. tilanteen. Hanna, 
Laura ja Jonna leipovat kukin 20 kpl torttuja ja Elina P leipoo joulupipareita. 
 
Onnenpyörä on luvattu lainaan Repulle. Viime vuodesta jäi palkintoja mutta uusia 
otetaan vastaan. Onnenpyörässä ovat Laura ja Marjo. Elina S auttaa palkintojen ja 
onnenpyörä pisteen järjestämisessä aamulla. Hinnat ovat samaan tapaan kuin viime 
vuonna 1 pyöräytys 2 €, 3 pyöräytystä 5 €. Jaetaan onnenpyörän sektoreita vielä 
pienenpiin. Osallistuja saa valita palkinnon sektorin osoittamasta voittoluokasta. 
Voittoluokat: arvokas palkinto, midipalkinto, minipalkinto.  

 
Myyjäis tuotteiden hinnoitteluun osallistuvat Nina, Miia, Elina S, Bigge, Jessica ja 
Hanna. Tuotteiden myynnissä auttavat 6. luokkalaiset. Koululaisia myynnissä tukee 
ainakin Nina ja Hanna. Myydään tapahtumassa viime vuodelta jääneitä Positiivareiden 
kuvajoulukalentereita, 7 €/kpl. 
 
Jonna tuo post-it lappuja sekä maalarinteippejä hinnoitteluun ja Elina S. hintalappuja. 
Marjo tuo pohjakassan.  
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Marjo tekee yhteisen mainoksen Talvimyyjäisistä ja joululaulu illasta. Jonna jakaa 
mainoksia Heruseen ja Noppoon. Marjo tekee lisäksi ilmoitustaulu mainokset (kylän 
ilmoitustauluille ja muutaman kaupan ilmoitustaululle). 

 
5. Seurakunnan jouluaskartelu 28.11.2017 klo 18-20 koululla 

Tilaisuuden vastuuhenkilö on Marjo. Jonna käy avaamassa koulun oven klo 17.00 
seurakunnan työntekijöille. Jonna on hoitanut näyttämöluokan varauksen tilapalvelun 
kanssa sekä sopinut Marin kanssa tapahtumasta.  
 
Marjo tekee mainoksen koululaisille askartelusta ja joululaulu illasta. Jouluaskarteluun 
pyydetään ennakkoilmoittautuminen Repun sähköpostiin, jotta seurakunta osaa varata 
materiaaleja. Marjo laskee ilmoittautumiset ja ilmoittaa osallistuja määrän 
seurakuntaa. 

 
6. Itsenäisyyspäivä juhlan tarjoilut 4.12.2017 

Koululla on tänä vuonna joulujuhlan sijasta Itsenäisyyspäiväjuhla. Reppu tarjoaa 
juhlassa pullat ja kahvia, teetä sekä mehua juhlaan osallistuville. Päätettiin, että pullat 
hankitaan Sälinkään kyläkaupasta. Pullat toimitetaan koululle. Jonna tilaa pullat, kun 
osallistuja määrä on tiedossa. Tilataan tavallisten pullien lisäksi n. 5 kpl gluteenitonta 
leivonnaista. 
 
Laura kerää päiväkodilta ja koululta osanottaja kyselyiden vastaukset ja ilmoittaa 
osallistuja määrän Jonnalle. Jonna hankkii juhlaan juotavat (kahvi, tee, mehu, 
laktoositon kahvimaito), sinivalkoiset servietit sekä kertakäyttöastiat juhlaan.  
 

7. Kauneimmat joululaulut ilta maanantaina 11.12.2017 klo 18.00 
Tapahtuman vastuuhenkilö on Laura. Koulun ovet avataan 17.30. Laura ja isommat 
koululaiset järjestävät tuolit ennen ja jälkeen tapahtumaa. Tapahtuman lopuksi 
siistitään luokka. Jonna on hoitanut näyttämöluokan varauksen tilavaraamosta ja 
sopinut Marin kanssa tapahtumasta. Marjo tekee mainoksen koululaisille joululaulu 
illasta ja askartelusta. 
 
Tapahtumassa seurakunta tarjoaa joulutortut. Päätetiin, että Reppu tarjoaa 
tapahtumassa glögit. Tarjoiluapuna toimivat Laura ja Nina. 
 

8. Seuraava kokous on torstaina 7.12.2017 klo 17.30 osoitteessa Alanopontie 48.  
 

9. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 

 
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 
 
 
 __________________________	 	 __________________________ 
 Jonna Kallio   Laura Lampikoski 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


